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Nieuwsbrief
Woordje van de Voorzitter
Het eerste kwartaal van 2018 is weer voorbijgevlogen.

In dit nummer:
Verbroederingsdag
In memoriam

2
2

Te noteren data:

08 juni: Verbroederingsdag
september: Molenbeek
5 September: Maaseik
6 September: Thorn
oktober: graventocht
Limburg
12 oktober: ontmoetingsdag 2/18

Het is nog niet te laat!
De leden die nog niet betaald hebben kunnen het
bedrag van 15 € storten
op onze bankrekening
BE69 7352 2330 3078
Met dank

Het was op persoonlijk vlak weer eens een
rollercoaster van emoties.
Daar waar ik twee jaar geleden mijn vader
verloor na de doop van mijn eerste kleinzoon,
en vorig jaar mijn schoonvader een maand
voor de geboorte van mijn tweede kleinzoon,
verloor ik nu mijn moeder twee dagen voor
de geboorte van mijn jongste kleindochter.
Dit is nog maar eens het bewijs dat we ons op
deze aardbol niet moeten inlaten met oeverloze discussies en ruzies om ons gelijk te halen
doch meer zouden moeten bezighouden met
het profiteren van die momenten die ons gegund zijn om te genieten van de samenkomsten met dezen die ons lief zijn en/of waar we
een deel van ons leven hebben mee doorgesteeds beperkter.
bracht.
Ik wil langs deze weg ook iedereen bedanken Natuurlijk was er ook het personeel van de
voor het medeleven bij het overlijden van Villa Astrid en onze meesterbrein Herman
mijn moeder, ook zij wou zoals mijn vader voor het ineensteken van weer maar eens een
begraven worden in intieme kring, wat ons super gesmaakt menu.
ook heeft toegelaten op serene wijze afscheid Het was zoals steeds een gezellig samenzijn
te nemen van een zeer dierbaar familielid, met toch nog steeds een zeventigtal deelnevooral voor de kleinkinderen was dit zeker mers.
het beste.
Op de statutaire vergadering werd nogmaals
bevestigd dat onze verbroedering geen vraOp 1 maart vond onze statutaire vergadering gende partij is om toe te treden of op te gaan
plaats met aansluitend onze eerste ontmoe- in een andere vereniging en dat wij, zolang
we kunnen, onze activiteiten verder zullen
tingsdag.
blijven organiseren zoals we nu doen.
Op het laatste moment kwam het gebruik van
de Villa Astrid in het gedrang wegens een Tevens werden enkele nieuwe effectieve lebezoek van de Chef Defensie aan de Mediane den, de Heren De Loecker, De Vleeschouwer, De Waele, Deckx en Huybrecht aanBrigade.
vaard en werd onze raad van bestuur uitgeNa contact met de Brigade Staf en door hun breid met twee nieuwe leden, de Heren De
bereidwillige tussenkomst bij het kabinet van Vleeschouwer en Deckx.
de Chef Defensie, werd toch bekomen dat we
de Villa Astrid konden gebruiken voor onze
activiteit.
Onze volgende activiteit is onze VerbroedeOok konden we die dag zoals steeds rekenen ringsdag die op 8 juni gepland staat en ook
op de steun van ons bataljon voor de prakti- dit programma zal doorgaan in het kwartier
sche organisatie, hoewel dit voor hen steeds met ontvangst, een bloemenhulde en vertomoeilijker wordt, de infra laat hen soms in de ning van een film, details vindt u verder in dit
steek en het beschikbaar personeel is ook nummer. We hopen ook hier weer veel deel-
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nemers te mogen begroeten.
Zo ben ik weer aan het einde van dit korte voorwoordje van
Onze tweede ontmoetingsdag, nog steeds voorzien op 12 okto- onze nieuwsbrief en hoop velen van jullie te ontmoeten op 8
ber is nog in planningsfase maar hierover leest u zeker meer in juni e.k. of op een andere activiteit en wens ik jullie allen een
goede gezondheid toe.
een volgende editie van de nieuwsbrief.
We organiseren nog steeds de maandelijkse bijeenkomsten in Met bevrijdersgroet.
het cultureel centrum te Leopoldsburg de eerste dinsdag van de
maand om 1400 uur waar men vrijblijvend tussen pot en pint Luc Smet
kan bijpraten. Hier ziet men steeds enkele nieuwe gezichten
Voorzitter
naast de vertrouwde deelnemers.

Verbroederingsdag te Leopoldsburg
8 juni 2018

Programma:
10.30 uur: aankomst en ontvangst in de Club Silberman,
Kwartier Lt Gen Piron te Leopoldsburg
11.00 uur: dodenhulde en kransneerlegging aan het monument
11.30 uur: film over de situatie van ons leger in januari
1940
12.45 uur: aperitief in de Villa Astrid
13.30 uur: middagmaal
Menu:
Finettes van gevogelte met sezamzaad
*
Velouté van venkel met pastis
*

Escalope van het varkentje met stroganoffsaus
Versbakken voorjaarsgroentjes
Aardappelgratin
*
Profittorollen geflankeerd door vanille ijs met een
colli van banaan
*
Mokka
*
Aangepaste wijnen
Onkosten: 25 € per persoon, alles inbegrepen
Inschrijven: door het verschuldigde bedrag te storten op
ons rekeningnummer BE69 7352 2330 3078
en dit VOOR 1 juni 2018

In memoriam

Op 11 maart 2018 overleed Dhr Nic Tombeur, lid van onze Verbroedering.
Spijtig genoeg hebben we geen gedachtenisprentje van Nic ter beschikking.
Onze oprechte deelneming aan de getroffen families.

